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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ  

ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

Ν ΦΟΡΕΣ  
ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  

1 ΦΟΡΑ  
DOORHAN / SKYMASTER / FORESEE 

(TRANSMITTER 4CH) 

 

2 ΦΟΡΕΣ NICE SMILO 

 

3 ΦΟΡΕΣ 
DEA (type TR2 code 672580_00 and type 273 code 

672521_00) 

 

4 ΦΟΡΕΣ  KEY (TXB-42R) 

 

                                                          

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :  

➢ Συμβατό με 19 διαφορετικές μάρκες κυλιόμενου 

κωδικού Rolling code 

➢ 433.92 MHz 

➢ Απευθείας αλλαγή μάρκας κοντρόλ πατώντας τα  

μπουτόν 

Smart  – Rolling Code 

Διακόπτης  ενεργοποίησης ： 

Για να ξεκλειδώσετε το τηλεχειριστήριο πατήστε συνεχόμενα για 5 sec. , το Led θα 

αναβοσβήσει για 3 φορές.  
Για να το κλειδώσετε ξανά πατήστε συνεχόμενα το διακόπτη έως ότου το Led 

αναβοσβήσει 3 φορές.  
Με αυτό το τρόπο κλειδώνουμε τα μπουτόν  για να μην πατηθούν κατά λάθος.  
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5 ΦΟΡΕΣ  APRIMATIC (TR2 41903/002) 

 

6 ΦΟΡΕΣ  BENINCA (TO.GO-WV) 

 

7 ΦΟΡΕΣ VDS (TERRA C) 

 

8 ΦΟΡΕΣ FAAC (XT4433RC4) 

 

9 ΦΟΡΕΣ 
PUJOL (VARIO 353277, P9EMIS0240 EMISOR 6 

CANALES VARIO BLACK) 

 

10 ΦΟΡΕΣ ERREKA (LIRA) 

 

11 ΦΟΡΕΣ GBD-DOMINO  (DTC4334-AU03010) 

 

12 ΦΟΡΕΣ MOTORLINE (MX4SP) 

 

13 ΦΟΡΕΣ FOX 

 

14 ΦΟΡΕΣ MUTANCODE 
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15 ΦΟΡΕΣ BFT MITTO 

 

16 ΦΟΡΕΣ PUJOL_YELLOW  (378141) 

 

17 ΦΟΡΕΣ SEAV Rolling Code 

 

18 ΦΟΡΕΣ GENIUS CASALI 433RC A252 

 

19 ΦΟΡΕΣ GENIUS BRAVO 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

(ας κάνουμε για παράδειγμα το μπουτόν Νο.1 ) 

 

 

 

 

 

(1) Ξεκλειδώστε το κοντρόλ πρώτα. 

(2) Πατήστε ταυτόχρονα το μπουτόν 1 και το μπουτόν 2 

για 4 sec. Έως ότου το Led να αρχίσει να αναβοσβήνει . 

Αφήστε τα μπουτόν.  

1/   ΕΙΣΟΔΟΣ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ  

2/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΚΑΣ ΚΟΝΤΡΟΛ  

Ο χρόνος μεταξύ του βήματος     

1 & 2 δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από 6 sec. 
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Πατήστε το μπουτόν που θέλετε να προγραμματίσετε 

( για παράδειγμα το Νο.1 ) για όσες φορές χρειάζεται 

συμφώνα με το πιο πάνω  πίνακα ανάλογα με την 

εταιρία που σας ενδιαφέρει. ( π.χ. BFT 15 φορες ) 

Στην συνέχεια αφήστε το μπουτόν 1 και πατήστε 

οποιοδήποτε άλλο μπουτόν Νo.1 φορά για να κλείσετε 

το προγραμματισμό, οπότε το Led θα αναβοσβήσει 

όσες φορές ανάλογα με την εταιρία που έχετε 

προγραμματίσει. 

 

Σημειώσεις : 

1) Για κάθε άλλο μπουτόν ακολουθούμε την ιδία διαδικασία προγραμματισμού 

πατώντας Ν φορές ανάλογα το μπουτόν  2, 3 ή 4.  

2) Ο χρόνος μεταξύ του κάθε βήματος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 6 sec.  

3) Το κάθε μπουτόν μπορεί να προγραμματιστεί για διαφορετική εταιρία. 

Πατήστε συνεχόμενα τα μπουτόν 3 & 4 για 4 sec. 

έως ότου το Led να αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην 

συνέχεια πατήστε το μπουτόν  που θέλετε να 

ελέγξετε 1 φορά. Το Led αρχίζει να αναβοσβήνει Ν 

φορές οπότε ανάλογα με το πόσες φορές θα 

αναβοσβήσει το Led βρίσκεται με την πιο πάνω 

λίστα ποιος είναι ο κωδικός του συγκεκριμένου 

μπουτόν. Ακολουθούμε την ιδία διαδικασία για 

όλα τα μπουτόν.  

3/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΜΕΝΟΣ  

Μετά το προγραμματισμό εάν θέλετε να ελέγξετε ποιο κωδικό έχετε 

προγραμματίσει στο κάθε μπουτόν : 

Σημειώσεις για τους δέκτες :  

1) Εάν διαλέξετε BFT, όταν αποθηκεύεται σε BFT δέκτη, πατήστε το μπουτόν 1 & το 

μπουτόν 4 ταυτόχρονα, οπότε το τηλεχειριστήριο Smart – Rolling code θα ανοίξει την 

διαδικασία προγραμματισμού στο δέκτη BFT. Στην συνεχεία πατάμε το μπουτόν που 

θέλουμε να αποθηκεύσουμε για να λειτουργήσει με το δέκτη.  

2) Εάν διαλέξετε  Aprimatic , όταν αποθηκεύεται σε Aprimatic δέκτη, πατήστε το μπουτόν 2 

& το μπουτόν 3 ταυτόχρονα, οπότε το τηλεχειριστήριο Smart – Rolling code θα ανοίξει την 

διαδικασία προγραμματισμού στο δέκτη Aprimatic. Στην συνεχεία πατάμε το μπουτόν που 

θέλουμε να αποθηκεύσουμε για να λειτουργήσει με το δέκτη.  


